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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zahrada za sklem
V úzké ulici na předměstí nebylo zrovna příliš živo. Ostatně tak to tady bylo obvyklé.
Po ulici, kolem níž byly vyrovnány dvě úhledné řady domů, hnal slabý vítr zvířený prach a
pár odpadků. V ten okamžik vládlo v ulici zvláštní ticho. Domy stály od sebe navzájem
v uctivé vzdálenosti, obklopené tichými zahradami, v nichž si snad jen stromy šeptaly svým
dávným jazykem. Skoro by se zdálo, že není na světě nikoho, kdo by dokázal tohle místo
vytrhnout z denního spánku. Náhle se však kdesi blízko ozvalo stále sílící burácení a do ulice
vjelo plechové monstrum. Stroj chrlil do vzduchu šedivá mračna kouře, v nichž se již brzy
začala celá ulice topit. Hluk i se svým původcem zmizel za prvním rohem, kouř se brzy
vytratil, ale ticho už tu nebylo jako v klidném spánku, ale jako v bezesné noci plné těžkých
stínů. I stromy jako by na čas utichly… Vítr už ale znovu hnal ulicí šedožlutý oblak prachu.
Nikdo by býval nečekal, že i v tomhle místě se nachází živá duše. Při pozornějším
vnímání se ale dalo odhalit, že pod hustým keřem v předzahrádce jednoho z domů se kdosi
ukrývá. Botky vykukující z hustého, temně zeleného keře dávaly tušit tajnou dětskou hru.
Nikdo na světě se neměl dozvědět, o čem malí spiklenci vedou řeč… proto se také scházeli
právě tady.
„Ale ty nemůžeš být Teo...“ „Jo … už jsi byla minule, teď já…“ „Ne! Já! Já ještě
nikdy nebyl Teo!“ „No, ale…“ „Jo jo… dneska bude Bert, ten ještě Tea nikdy nedělal.“
Náhle už se malou předzahrádkou hnali podobni zkázonosnému stádu. Rovnou přes
úzkostlivě opečovávané záhonky. Jahody – macešky – petržel. Nadýchanou hlínu, jež jim
ulpívala na sandálkách, zanechali v chodbě spojující předzahrádku s velkou zahradou za
domem plnou stínu starých ovocných stromů. Ty stromy tu stály už nějaký ten pátek a bedlivě
sledovaly každého příchozího. Každého, kdo vstoupil pod jejich široké zelené koruny. I
v nehybném bezvětří tyhle stromy zvláštně šuměly. Nikdo nevěděl, kdo je tu kdysi vysadil,
ale všichni věřili, že to není jen hluché dřevo. A proto se k nim také všichni chovali
s náležitou úctou. Nikdo toho nepamatoval tolik, co ony…
„Nééé…,“ ozvalo se náhle od starého psího kotce v samém konci zahrady. Malý Bert
se zjevně nacházel uvnitř té staré psí boudy, k níž náležel též malý výběh s popraskanou
betonovou podlahou opatřený rezivějící mříží. Už dlouho tu nebyl pánem domu ten, pro koho
byl kotec vystavěn, a tak tu děti našly skvělé místo pro hry. Právě teď ho střežili dva hroziví
dozorci s vysokými přilbicemi. Pro tento účel zcela postačily staré kyblíky od vápna. V rukou
pak třímali jakési tyče sžírané rzí. Stáli tu téměř nehnutě a ani v nejmenším nereagovali na
opakující se výkřiky, sténání a úpění z útrob kotce. Náhle se však vypravili kamsi stranou,
neboť je překvapilo cosi podezřelého v blízkosti žaláře. Toho využil vězeň, obezřetně se
protáhl vstupem dřevěné cely, pootevřel mříž a už uháněl pryč při stěně omšelé dřevěné
kolny. Vyhýbal se velkým sudům plným dešťové vody. Přeskakoval krtince a hromádky
shrabané posečené trávy. A dával pozor, aby nenatropil přílišný hluk. To už ale bylo úplně

zbytečné, jelikož vězeňští strážci si dávno všimli prázdné cely a teď uháněli za uprchlíkem.
Ten však hbitě proběhl do předzahrádky, pak na ulici a zmizel za prvním rohem. I po něm tu
zůstal jen oblak prachu. Nikdo ho teď už nemohl chytit…
Nikdo z nich ale nevěděl, že je celou dobu kdosi sledoval. Velkou skleněnou stěnou
oddělující prostornou jídelnu od ovocné zahrady se totiž ven díval jediný člověk, který mohl
doopravdy vědět vše o „Teovi“ – dědeček Teodor. Fascinován dětskou hrou nevnímal vůbec
dění u oválného stolu, na němž se nacházel starý čajový servis s japonskými motivy. Celá
scenerie ve spojení s modro-bílým ubrusem působila lehce kýčovitě. Zato venku se
odehrávalo cosi, co stálo za pozornost. Mezi starými pokřivenými stromy stíhali dva vojáci
uprchlíka, který byl ještě před chvilkou uvězněn v dřevěné boudě. Uprchlík měl ale stále větší
náskok, až úplně zmizel ze scény. Strážci se pak rozčileně vrátili k prázdnému vězení... Za co
byl asi trestanec trestán? A věděli to vůbec strážci žaláře? Nebo snad jen plnili rozkazy
někoho jiného? Teodor teď hleděl zamyšleně kamsi do dáli skrz koruny stromů v zahradě. Jen
matně vnímal melodii, kterou vyhrával gramofon na malém stolku kousek od něho. Byla to
nějaká píseň, kterou dobře znal. Určitě ji kdysi slýchal častěji. Teď už by si ale ani za nic na
světě nevzpomněl na její název. Jistě to bylo ještě před válkou. Snad v jedné z kaváren, kam
chodil pročítat denní tisk i díla světových filozofů. A odkud tak rád velkými okny pozoroval
všední dění na ulici. Přesně tak si připadal i teď, když tu seděl u velikého okna a díval se
ven…
V zahradě se najednou znovu objevil uprchlík. Opatrně se rozhlédl a obratně vylezl po
dřevěném žebříku na nejbližší strom. Dozorci už ale asi dávno zapomněli na svou povinnost,
odhodili přilbice i zbraně, a když spatřili svého někdejšího vězně, rozběhli se a rychle za ním
vylezli do koruny stromu… Nová hra se začínala s čistým štítem.
Teodor se tomu zasmál. Nepřišlo mu to hloupé, obdivoval lehkost, s jakou se děti
pustily do nového dobrodružství. Nevěděl sice, co chystají teď, ale jejich předchozí hru znal
už víc než dobře. Opakovala se tu totiž stále znova a znova. Týden co týden se tu sešla celá
rodina k obědu a sourozenci Emi a Jáchym se pravidelně společně s bratrancem Bertem
dožadovali vypravování dědečka Tea. Od doby, kdy se dozvěděli o peripetiích dědečkova
života během světové války, nedokázali se téměř bavit o ničem jiném. Dokonce si začali na
dědečka Tea i hrát.
Tenkrát, když přinesli ten starý kufr… Už ani neměl tušení, že tu stále je, že pořád
připomíná, co bylo… Měl ho už dávno vyhodit… Proč to dávno neudělal? Teď se musí týden
co týden vracet do vzpomínek. I když… Chtělo by se mu vůbec zapomenout? Zanechat někde
jen tak kus svého života? Jen tak vzít pár let a zahodit je jako starý hadr? Koneckonců mu
tyhle dětské hry připomínaly i lepší chvíle… Tenkrát, když se dostal ven, zažil snad největší
pocit svobody. Těch prvních pár vteřin jí dostal tolik, že mu stačila na dlouhý čas dopředu.
Možná má v sobě ještě teď kousek té chvíle… A to už je to takových let…
Děti teď v zahradě slezly ze stromu a rozběhly se k staré dřevěné kolně. Tam se
vždycky najde něco nového. Snad tedy bouda vydá něco i dnes. A snad ochrání i proti dešti…
do suché letní trávy začaly padat stříbrné kapky vody. Několikrát zahřmělo. A po skle, které
stále dělilo Teodora od zahrady, stékaly mohutné proudy vody…
Hřmění… I tenkrát snad několikrát zahřmělo… A pocit volnosti náhle vystřídala tíseň
a strach. Jako by si Teo vždy znovu vybavil ty oči. Nedokázal na ně zapomenout. První
dozorce, kterého uviděl po příjezdu, hleděl mezi všechny, kteří přijeli, s nevyslovitelným
odporem. Jako by všude byly tisíce krys. Vypadal, jako by nenáviděl celý svět. Ty zlé zelené
oči hleděly tak tvrdě… I kámen je snad lidštější. A tyhle oči pak Tea pronásledovaly celou
cestu… Celé dny. Až do osvobození se děsil okamžiku, kdy by je viděl znovu… V mlze,
která tehdy najednou nastala a která možná Teovi zachránila život, se jich nedokázal zbavit.
Nesnesitelně ho děsily.
Občas si na ně vzpomněl i teď, snažil se v nich číst… Neuměl to ale… Neviděl v nich
nic lidského. Snad jako by ani člověku nepatřily. Možná ten člověk časem zkameněl,
zapomněl na všechno, co ho činilo člověkem.

Po velkém okně stékaly stále silnější proudy vody. Obraz zahrady za sklem se tak
neustále proměňoval. V potocích dešťové vody se objevovaly a hned zas mizely obludné
tváře, končetiny, celé postavy. Ruce s ostrými drápy se sápaly na sklo. Chtěly to sklo prorazit.
A zaplavit celý dům. Odnést všechny, kdo v něm právě byli. Zůstaly by tu už jen ty staré
stromy…
A zase tu byly… Zelené oči jako by se opět mihly mezi hnátami ryjícími do skla. Teo
se nedokázal zbavit obrazu těch očí. Jakmile si na ně vzpomněl, často se jich nemohl zbavit
hodně dlouho…
Přes dešťové proudy teď Teo zahlédl děti, jak vybíhají z kolny, přebíhají zahradu a
schovávají se opět ve starém psím kotci. Déšť jim zjevně příliš nevadil. Neděsil je.
Rozpálenou letní zem teď po dlouhé době ozdravovala voda. V tom přece není nic špatného.
To jen Teo má dnes nějakou špatnou náladu, že se mu vracejí vzpomínky. Proč zrovna dnes
začala hryzat ozvěna minulosti? Nevinný déšť Teovi připomínal to, na co už nechtěl myslet.
A obzvlášť ne dnes. Má návštěvu. Měl by se věnovat ostatním, vyptávat se na novinky, být
zábavný, vtipkovat, klábosit. A on tu zatím sedí, dívá se do deště za oknem a přemýšlí o tom,
co bylo a co už nikdo nikdy nedokáže odpárat.
Ony zelené oči se Teovi ještě pořád proplétaly myšlenkami. Vždy mu z nich přeběhl
mráz po zádech. Proudy vody na okně neztratily nic ze své síly a stále natahovaly své pařáty.
Ty zdánlivé ruce se vzájemně proplétaly, vrážely do sebe, odháněly jedna druhou. Jaká
neuvěřitelná síla se schovává v jednom dešti… Náhle však ty pařáty našly nového protivníka.
Jen co totiž Teo znovu zahlédl ty tvrdé zelené oči, obrátily se proti nim všechny ty dešťové
ruce a začaly je dusit svou mohutností. Zanedlouho se oči úplně ztratily. A vynořit se zpět už
nedokázaly. Zatímco hledaly spojence proti Teovi, utopily se v mohutném letním dešti.
V téměř stejném, v jakém se mu kdysi ukázaly poprvé…
-----------------------------------------------------------Teo najednou ucítil ohromnou volnost, odvrátil oči od okna a vstal. Úmyslně se
vyhnul všem těm tázavým pohledům, které na něho hleděly od stolu. Prošel přes celou
místnost do sousední, kde otevřel velké skleněné dveře vedoucí na malou terasu, z níž už
zbývá jen sejít pár schodů do zahrady. Teo se teď procházel mezi starými stromy
s roztaženýma rukama a plnými doušky vychutnával déšť. Najednou na něj působil jako
hotový zázrak. Nechával si stékat proudy deště po tváři, bosýma nohama našlapoval do mokré
trávy, dotýkal se rozpraskané kůry ovocných stromů. A užíval si pocitu té neomezené
volnosti, kdy ho nikdo nesleduje a kdy se nemusí ničeho bát.
Po chvíli se zastavil, nastavil celý obličej padajícím kapkám a pohlédl na nebe. Brzy
bude už zase jasno, mraky začínají pomalu odplouvat…

